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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi verificar a presença dos diferentes campos de 

atuação da Ginástica em programas esportivos transmitidos pela TV brasileira, os 

quais têm como característica principal noticiar manifestações da cultura corporal 

presentes em nossa sociedade. Trata-se de uma pesquisa documental na qual a fonte 

de pesquisa foi a mídia televisiva, mais especificamente o programa Globo Esporte 

transmitido pela Rede Globo, emissora selecionada por ser a mais assistida pelos 

telespectadores de acordo com a literatura. Para coleta dos dados, o referido 

programa foi gravado na íntegra durante a semana de 15 a 20 de Julho de 2013. 

Como técnica de análise de dados, utilizamos a observação simples e a tabulação 

simples de forma manual. Primeiramente, buscamos identificar quais manifestações 

da cultura corporal foram apresentadas para em seguida, averiguar quais campos de 

atuação da Ginástica foram mencionados. Os resultados demonstraram a prevalência 

do esporte em detrimento das demais manifestações da cultura corporal nas 

mensagens transmitidas pelo programa Globo Esporte durante a semana analisada. 

Dentre os esportes, verificamos a total ausência da Ginástica, até mesmo em sua 

vertente esportivizada, a qual o Brasil possui representatividade se destacando em 

âmbito internacional. A ausência da Ginástica no programa é fato também 

evidenciado na atual realidade da Educação Física escolar brasileira, como nos 

mostra Ayoub (2007, p.81): “A ginástica, como conteúdo de ensino, praticamente 

não existe mais na escola brasileira. Aula de educação física na escola tem sido 

sinônimo de aula de esporte. Mais ainda: sinônimo de ‘jogar bola’”. Ao 

considerarmos o poder de influência que a mídia gera nas pessoas, a ausência da 

Ginástica na mídia televisiva pode acarretar consequências negativas principalmente 

em crianças e jovens em fase escolar, influenciando, por exemplo, as preferências 

por determinadas práticas nas aulas de Educação Física. Sendo assim, verificamos a 

relevância do presente estudo no sentindo de apontar a falha da mídia televisiva em 

apresentar informações restritas acerca dos esportes brasileiros e sugerimos a 

necessidade de estudos que investiguem a real influência desse fator na Educação 

Física escolar. 

Palavras chaves: Educação Física, Ginástica, Mídia, Televisão.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As últimas décadas vêm se caracterizando pela velocidade nos avanços 

tecnológicos, como o surgimento do rádio, da televisão, dos celulares, dos computadores, dos 

tablets, entre outros equipamentos eletrônicos que chegaram nos atropelando sem dar tempo 

para adaptações. Não é de hoje que percebemos a influência que as mídias causam na 

sociedade, atingindo desde as crianças mais jovens até adultos e idosos.  

Entre as mídias destacamos a televisão (TV) por ser considerado um dos 

principais meios de comunicação de massa devido a sua acessibilidade. A TV, diferente do 

jornal e do rádio, trata-se de um meio de comunicação que transfere imagens e sons ao mesmo 

tempo, enfatizando notícias e acontecimentos pelo mundo em seus mais variados programas 

como, telejornais, filmes, novelas, propagandas, programas ligados aos esportes, entre outros. 

Batista e Betti (2005, p.136) afirmam que “[...] a TV está presente em nosso cotidiano, 

transmitindo programas cujos temas serão assunto de conversas e controvérsias [...]”. 

Atualmente, estudos mostram que a TV é o meio de comunicação de maior 

abrangência em nossa sociedade. Segundo um levantamento do Instituto Meta de Pesquisa, 

citada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM) em 2010, cujo 

órgão responsável pela comunicação do Governo Federal, interligando as assessorias dos 

Ministérios com empresas públicas e demais entidades do Poder Executivo Federal, 

aproximadamente 96% da população brasileira assiste TV, ocupando cerca de duas a seis 

horas por dia diante da programação televisiva. Na mesma pesquisa, constatou que as crianças 

brasileiras entre quatro e 11 anos de idade passam mais de quatro horas por dia em frente à 

TV. Ao considerarmos as atividades diárias desta faixa etária, isso significa que essas crianças 

passam mais de 34 horas por semana paradas em frente a um aparelho de TV, e 

aproximadamente 20 horas na sala de aula. 

O sistema televisivo parece estar atento ao impacto causado nas pessoas, 

principalmente nas crianças. Para Betti (2009), a TV é um meio de comunicação de grandes 

dimensões e possui um poder de influência por meio da espetacularização dos 

acontecimentos. Podemos citar como um exemplo de espetáculo televisivo a forma de como 

as manifestações da cultura corporal são veiculadas pela TV. Como por exemplo, o Ronaldo 

“fenômeno” na Copa do Mundo de 2002 com seu corte de cabelo diferente que foi enfatizado 

pela mídia, o qual influenciou milhares de meninos fora e dentro do país a aderir o mesmo 

penteado.  

http://www.infoescola.com/pedagogia/avancos-tecnologicos-e-seus-impactos-na-educacao/
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Toda essa exposição pode influenciar a motivação das crianças em idade escolar 

em relação às práticas corporais. Betti (2001) aponta para a relação mídias-cultura corporal de 

movimento como um fenômeno em potencial que pode influenciar um considerável problema 

pedagógico para a Educação Física (EF). O autor ressalta que dentre as mídias existentes no 

momento, a TV privilegia o esporte nas informações sobre a cultura corporal de movimento 

que transmite, a qual atinge um grande número de pessoas, incluindo os alunos que 

frequentam as aulas de EF na escola. 

Dentre as manifestações da cultura corporal que devem ser abordadas na EF 

escolar, destacamos a Ginástica como aquela que possui um vasto universo de ação. Souza 

(1997) destaca que definir a Ginástica não é tarefa fácil, pois esta está presente na sociedade 

com diferentes objetivos, atuando em diferentes campos, tais como as Ginásticas de 

condicionamento físico, as Ginásticas de competição, as Ginásticas fisioterápicas, as 

Ginásticas de conscientização corporal, e as Ginásticas de demonstração. 

Refletindo sobre tamanha variedade, nos indagamos em quais momentos a 

Ginástica se faz presente na mídia televisiva de forma que, assim como as demais práticas 

corporais presentes na TV, possa vir a motivar os escolares para o conhecimento e até a 

prática desta manifestação da cultura corporal. 

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi verificar a presença dos 

diferentes campos de atuação da Ginástica em programas esportivos transmitidos pela TV 

brasileira, os quais têm como característica principal noticiar manifestações da cultura 

corporal presentes em nossa sociedade. 

Uma vez divulgada na mídia televisiva, a Ginástica, independente do seu objetivo 

de atuação, poderia ser melhor reconhecida pelos alunos durante as aulas de EF escolar, 

favorecendo a motivação no processo ensino aprendizagem dos seus conteúdos. 

No entanto, não encontramos pesquisas científicas que demonstre o quanto esta 

manifestação da cultura corporal vem sendo transmitida pela TV brasileira.  Sendo assim, 

acreditamos na relevância deste estudo no sentido de contribuir para uma intervenção efetiva 

em questões relacionadas à ampliação da divulgação da Ginástica para brasileiros em fase de 

formação escolar. 
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2. MÍDIA 

 

 

Desde os primórdios até hoje em dia, as formas de se comunicar entre as pessoas 

vem mudando constantemente. Nos últimos anos, essas mudanças estão cada vez mais 

frequentes devido aos avanços científicos e tecnológicos. Houve uma verdadeira revolução 

nas formas como nos comunicamos e nos relacionamos com as pessoas e com o mundo e as 

mídias têm um grande poder de influência nestas alterações, pois são capazes de criar, recriar 

e de modificar formas de comportamentos dos indivíduos (NUNES, 2012). 

Mas o que é mídia?  

De acordo com o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2001 p. 462), “Mídia 

é designação genérica dos meios, veículos e canais de comunicação, como por exemplo: 

jornal, revista, rádio, televisão, outdoor, etc”. 

Para Betti (2009), mídia é entendida como meio de comunicação de massa, sendo 

veículos de comunicação adotados como dimensão tecnológica que, a partir da produção 

centralizada, acoplam seus produtos de modo “massificado”, sem levar em conta a 

individualidade de um numeroso público. O autor também cita como exemplos de “mídia” a 

TV, o rádio, o jornal, os outdoors, etc. 

Entre as mídias, destacamos a TV que segundo Carvalho (2007), se trata de um 

dos principais meios de comunicação de massa e de difusão de imagem que desempenha 

umas das maiores influências sociais e culturais em todo mundo, ocasionando uma mudança 

na história da comunicação. De acordo com a autora, a TV apareceu na década de 50 atraindo 

multidões possibilitando apreciar espetáculos em imagens. A facilidade, a velocidade, a 

comodidade com que as informações, documentários, filmes e inúmeras formas de 

entretenimento se dispunha a um clicar de um botão revolucionou e transformou o mundo 

midiático.  

Os produtos mostrados pela mídia empregam linguagens e articulam significados 

a determinados referentes, criam representações para a sociedade identificada como “massa”, 

ressaltando certos significados, ocultam outros e até podem ampliar para a sociedade, 

“naturalizando” representações sociais e agindo no sentido da manutenção de uma dada 

relação de forças no interior da sociedade (BETTI, 2009). 

Podemos considerar a televisão como o meio de comunicação de maior 

abrangência na sociedade brasileira. Como citado anteriormente, cerca de 94,2% dos 
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brasileiros assistem TV diariamente (SECOM, 2010). As figuras abaixo apresentam as 

preferências dos telespectadores:  

 

FIGURA1: Hábito de assistir televisão da população brasileira. Fonte: Instituto de Pesquisa Meta. 

 

 

FIGURA 2: Canal de televisão preferido. Fonte: Instituto de Pesquisa Meta. 
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Foi detectado nesta pesquisa que os canais de TV aberta são assistidos por 72,2% 

dos entrevistados. Outros 16,1% assistem, além da TV aberta, canais disponibilizados 

mediante assinatura paga. De acordo com o levantamento, a Globo tem a preferência de 

70,6% dos entrevistados ouvidos pelos pesquisadores. A Rede Record, segunda colocada, 

obteve 14,3%. Em seguida, aparecem SBT (6,2%) e Bandeirantes (3,5%) (SECOM, 2010).  

A preferência pela mídia televisiva entre os meios de comunicação acontece tanto 

em capitais quanto em cidades do interior. Fernandes (2010) cita que no interior dos Estados 

brasileiros há maior predominância de tempo da população em frente à TV por vários 

motivos, dentre eles por terem um acesso restrito dos objetos da cultura, ou seja, menos 

possibilidades de lazer. De acordo com a pesquisa feita pelo autor, na cidade de Diamantina, 

situada no interior do Estado de Minas Gerais, aproximadamente 96% dos jovens da faixa 

etária entre 14 a 18 anos tem a TV como principal meio a bens culturais. Entre os canais mais 

assistidos estão a Rede Globo e o SBT, com transmissão precária e programação de outros 

Estados do Brasil, não tendo assim uma programação regional. 

Quanto ao comportamento humano, a TV possui um grande efeito influenciador, 

de forma sutil, acumulativa e indireta. Algumas atitudes e conceitos ligados ao cotidiano, 

como hábitos alimentares, sexo, uso de drogas, se não feitos pela família, podem estar sendo 

feito pela TV (GOMIDE, 2007). 

Desta forma, vemos como necessário o estudo acerca da influência da mídia 

televisiva em crianças e jovens em processo de formação, mais especificamente sobre temas 

relacionados à Educação Física escolar. 
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3. MÍDIA E ESCOLARES 

 

 

De acordo com o Painel Nacional de Televisores do Ibope 2007, foi realizada uma 

pesquisa sobre hábitos de informação e confirmou os níveis elevados de audiência de TV. 

Quase metade da população brasileira (49,6%) costuma assistir TV de duas a seis horas por 

dia. Apenas 9% da população assiste TV por um período superior a seis horas diárias, 

enquanto 11,8% dos espectadores permanecem menos de uma hora em frente à TV.

 

FIGURA 3: Quantidade de horas assistindo TV. Fonte: IBOPE 2007. 

 

Se observarmos os dados referentes às crianças e jovens em idade escolar, 

percebemos que aquelas entre quatro e 11 anos de idade passam mais tempo assistindo TV do 

que na escola, aproximadamente 34 horas por semana parada em frente à “telinha” em contra 

partida de 20 horas na sala de aula (SECOM, 2010). 

Toda essa exposição ao sistema televisivo parece estar causando impacto nesta 

faixa etária. A literatura aponta que atualmente, a criança tem obtido mais poder na hora de 

reivindicar desejos e ser decisivo na hora da efetivação da compra de qualquer produto 

(SOUZA e FERNANDES, 2012). Os autores citam que os anseios e argumentos que as 

crianças utilizam para convencer os pais são diversificados, desde um singelo desejo de posse 

de um produto a uma necessidade emocional e de integração a grupos de crianças que 
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possuem os mesmos bens. Sendo assim, as crianças de hoje são atentas, curiosas e conectadas 

às novas oportunidades e produtos. E com a vinda da tecnologia, que muitos pais ainda não 

dominam com facilidade, os pequenos adquirem mais argumentos indiscutíveis sobre a 

necessidade de possuir esse ou aquele objeto. E as propagandas voltadas para os infantes 

muito contribuem para atrair as crianças ao consumo de produtos fazendo uso de apelos 

marcantes. 

As consequências deste comportamento estão cada vez mais presentes na vida dos 

mais jovens. Segundo Cardoso (2008), a TV causa diversas influências sobre as crianças que 

passam um maior tempo em frente ao aparelho, dentre os mais graves, estão: a obesidade, a 

anorexia e a bulimia, a violência e a sexualidade precoce.  

A crítica sobre os instrumentos utilizados pela TV para atingir o público infantil é 

severa. Cardoso (2008) ressalta que os comerciais da indústria alimentícia exibidos pela 

televisão levam as crianças a acreditar que usufruindo destes produtos, elas terão acesso a 

elementos “incríveis” tais como ir a outro mundo, fazer amigos e até mesmo voar, o que torna 

o consumo extremamente atrativo para elas. Sobre a violência não é diferente, os próprios 

desenhos animados mostram cenas de violência. Programas como Power Rangers e Tom e 

Jerry, relatam perseguições e brigas, as crianças acham engraçado e imitam, os pais não veem 

nenhum problema nisso, podendo ser levadas a terem um comportamento violento. A autora 

ainda diz que existem diversos programas na TV como, novelas, filmes e até propagandas que 

influenciam a sexualidade precoce nas crianças. Alguns programas mostram mulheres como 

um objeto qualquer, e que os homens fazem o que querem dessa forma os meninos vendo 

essas cenas, acham que futuramente podem agir dessa forma.  

É complicado dosar o que realmente é importante, o que poderá contribuir para a 

formação integral das crianças, tendo em vista o uso lúdico e educativo ou recreativo de 

consumo que o produto apresenta. Como por exemplo, a fala da propaganda do Danoninho 

deixa claro o poder nutritivo, saboroso e custo acessível que esse produto alimentício se torna 

sedutor e atrativo para as crianças. Resistir às tentativas de convencimento da mídia e das 

crianças pode ser constrangedor, porém instrutivo, oportunizar uma conversa sobre os 

benefícios em se adquirir o produto desejado (SOUZA e FERNANDES, 2012).  

Para Betti (2003) é considerável que a mídia expõe informações e imagens sem 

estrutura lógica, desconexas com intuito de privilegiar um espetáculo de sons e imagens o que 

pode ocasionar preocupações educativas-escolares. Mais especificamente sobre a cultura 

corporal apresentada na mídia, o autor salienta que a TV favorece o esporte nas informações 

que transmite, a qual atinge um grande número de pessoas, sobretudo os alunos que 
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frequentam as aulas da disciplina na escola (BETTI, 2001). Cita ainda que a mídia televisiva: 

“[...] seleciona imagens esportivas e as interpreta para nós, propõe um certo ‘modelo’ do que é 

‘esporte’ e ‘ser esportista” (BETTI, 1998 p.57). 

Sendo a TV uma mídia de imagens, é considerado o meio de comunicação de 

maior abrangência nacional, possuindo um grande poder de influência, podendo 

espetacularizar os esportes em demanda (BETTI, 2009). Com isso, o autor mostra a relação 

mídia-cultura corporal como um fator com potencial de influenciar problemas pedagógicos na 

EF escolar.  
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4. MÍDIA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

A EF é entendida por Gaya (2009) como uma linha pedagógica da cultura 

corporal de movimento que não se restringe a educação motora, mas sim no meio intelectual, 

moral, ético, da saúde, cultural, político e do lazer. 

O autor define cultura corporal de movimento (ou apenas cultura corporal) as 

manifestações que se expressam por meio dos movimentos corporais codificados. São 

técnicas corporais com significados e intenções, que tenham finalidade de adicionar 

funcionalidade aos movimentos aos quais revelam um significado simbólico. Devem ser 

justificadas e possuírem campo de estudos, expressão, progresso de conhecimento e ensino-

aprendizagem. Desta forma, entendemos como cultura corporal, manifestações do corpo com 

movimentos ritualizados, como as danças, os esportes, as lutas, o circo, a ginástica e dentre 

outras (GAYA, 2009). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), são documento a nível 

nacional que têm como intuito nortear a ação dos professores em relação aos conteúdos a 

serem trabalhados na educação básica. Na EF os PCNs dividem tais conteúdos em blocos: 

esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e, conhecimentos sobre o 

corpo. Apresentaremos as descrições feitas pelo documento acerca de alguns conteúdos, quais 

sejam: 

Esportes: 

“[...] considera-se esporte as práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e 

competitivo, organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que 

regulamentam a atuação amadora e a profissional. Envolvem condições espaciais e 

de equipamentos sofisticados como campos, piscinas, bicicletas, pistas, ringues, 

ginásios etc. A divulgação pela mídia favorece a sua apreciação por um diverso 

contingente de grupos sociais e culturais. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, a Copa 

do Mundo de Futebol ou determinadas lutas de boxe profissional são vistos e 

discutidos por um grande número de apreciadores e torcedores” (BRASIL, 1998 

p.70). 

Jogos: 

“Os jogos podem ter uma flexibilidade maior nas regulamentações, que são 

adaptadas em função das condições de espaço e material disponíveis, do número de 

participantes, entre outros. São exercidos com um caráter competitivo, cooperativo 

ou recreativo em situações festivas, comemorativas, de confraternização ou ainda no 

cotidiano, como simples passatempo e diversão. Assim, incluem-se entre os jogos as 
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brincadeiras regionais, os jogos de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua e as 

brincadeiras infantis de modo geral” (BRASIL, 1998 p.70). 

Lutas: 

“As lutas são disputas em que o(s) oponente(s) deve(m) ser subjugado(s), com 

técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um 

determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Caracterizam-se 

por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e de 

deslealdade. Podem ser citados como exemplos de lutas desde as brincadeiras de 

cabo-de-guerra e braço-de-ferro até as práticas mais complexas da capoeira, do judô 

e do caratê” (BRASIL, 1998 p.70). 

Ginástica: 

“As ginásticas são técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um 

caráter individualizado com finalidades diversas. Por exemplo, pode ser feita como 

preparação para outras modalidades, como relaxamento, para manutenção ou 

recuperação da saúde ou ainda de forma recreativa, competitiva e de convívio social. 

Envolvem ou não a utilização de materiais e aparelhos, podendo ocorrer em espaços 

fechados, ao ar livre e na água. Cabe ressaltar que são um conteúdo que tem uma 

relação privilegiada com o bloco conhecimentos sobre o corpo., pois nas atividades 

ginásticas esses conhecimentos se explicitam com bastante clareza. Atualmente, 

existem várias técnicas de ginástica que trabalham o corpo de modo diferente das 

ginásticas tradicionais (de exercícios rígidos, mecânicos e repetitivos), visando à 

percepção do próprio corpo: ter consciência da respiração, perceber relaxamento e 

tensão dos músculos, sentir as articulações da coluna vertebral” (BRASIL, 1998 

p.71). 

Atividades rítmicas e expressivas: 

“Nessas atividades rítmicas e expressivas encontram-se mais subsídios para 

enriquecer o processo de informação e formação dos códigos corporais de 

comunicação dos indivíduos e do grupo.Este bloco de conteúdos inclui as 

manifestações da cultura corporal que têm como característica comum a intenção 

explícita de expressão e comunicação por meio dos gestos na presença de ritmos, 

sons e da música na construção da expressão corporal. Trata-se especificamente das 

danças, mímicas e brincadeiras cantadas” (BRASIL, 1998 p.71).  

Estudos realizados por Gonçalves et al. (2012) revelaram que dentre a 

programação diária da Rede Globo de Televisão há apenas um programa que tem como 

característica principal apresentar diferentes manifestações da cultura corporal, o Globo 

Esporte. Entretanto, as autoras identificaram que as transmissões de mensagens sobre o 

esporte prevaleceram neste programa em detrimento das demais manifestações da cultura 

corporal, no período em que a pesquisa foi realizada.  
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Destacamos aqui que o programa é veiculado pela TV aberta diariamente, por 

volta das 12 horas, exibindo reportagens e notícias, com duração de aproximadamente 30 

minutos, sem restrição de idade para seus telespectadores, podendo atingir inclusive o público 

infanto-juvenil. 

Segundo a pesquisa feita do Instituto Meta de Pesquisa citada pela SECOM em 

2010, os telejornais são considerados a programação televisiva mais relevante para 42,6% dos 

entrevistados. A segunda programação são as novelas 31,1%, ficando os programas esportivos 

em quarto lugar com 5% da preferência (SECOM, 2010). 

 

FIGURA 4: Programação de televisão mais assistida. Fonte: Instituto de Pesquisa Meta 

 

Atualmente, a realização de grandes eventos esportivos é impossível sem 

envolvimento das empresas televisivas, as quais se beneficiam por meio da divulgação de 

produtos e marcas dos patrocinadores pela publicidade (BETTI, 2003).  

Desta forma, Carvalho (2007) aponta que as imagens e mensagens enfatizadas na 

cobertura de eventos esportivos pela TV são editadas a partir dos interesses de audiência e dos 

patrocinadores. Por trás de toda essa produção, há o objetivo de atender às necessidades 

comerciais e de marketing. Como por exemplo, a autora cita o ocorrido no ano de 2003 no 

Circuito Brasil Olímpico de Ginástica em Porto Alegre, em que para o televisionamento do 

evento, foram adaptados todos os tempos oficiais de aquecimento na competição ao tempo 

comercial da TV, com intuito de encaixar o evento no programa Esporte Espetacular. 
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Para Betti (2003) o telespectador e a TV possui uma relação guiada de interesses 

mercadológicos. Sendo assim, a mídia televisiva enfatiza e espetaculariza esportes e atletas 

quando estão no topo, perto de uma conquista bastante significante no mundo competitivo. 

Podemos perceber este fenômeno nos estudos de Rodrigues e Montegner (2005), quando 

citam que crianças e jovens possuem ídolos os quais nem viram os seus momentos de glória, 

podendo proferir que esse fascínio pode estar atrelado ao continuísmo oferecido pela mídia, 

construindo uma espécie de atleta-herói. São ídolos de gerações diferentes, como por 

exemplo, o Ayrton Senna, cujo qual a carreira não foi acompanhada pelos mais jovens. 

Tudo isso pode refletir durante o processo de formação nas escolas. Soares (2009) 

cita que a TV mostra o nosso cotidiano, assuntos do presente, acontecimentos em geral de 

forma sedutora e impactante, já a escola é um tanto distante e intelectualizada, e mais 

cansativa.  

Sobre a cultura corporal, objeto de estudo da EF, as mídias expõem e especificam 

formas, construindo modalidades como consumo e entretenimento (BETTI, 2009). O autor 

aponta que a TV seleciona e interpreta imagens esportivas para nós, escolhe um certo 

"modelo" do que é "esporte" e "ser esportista". 

Darido (2001) trata o esporte como um bom investimento para a mídia, sendo 

alguns deles mais valorizados com maior exposição pela TV, os quais se tornam espetáculo de 

noticias inesgotável.  

Em 1994 a TV começou transmitir jogos do futebol feminino, possivelmente por 

questões financeiras, sem intenção alguma de incentivo ou não à prática feminina nessa 

modalidade, como consequência o número de mulheres praticando futebol cresceu na EF 

(DARIDO, 2001). Desta forma, percebemos que a mídia televisiva possui poder tanto de 

contribuir, quanto de atrapalhar no desenvolvimento das aulas de Educação Física, havendo 

uma relação dos esportes espetáculos veiculados pela TV com os esportes trabalhados em 

aula, como cita a autora, “[...] são justamente estes que são implementados com maior 

facilidade pelos professores” (DARIDO, 2001 p.20). 

Os jovens, atualmente, possuem acesso à mídia que seus pais não tiveram, 

assistem aos programas de TV e começam a ter sua própria concepção sobre os esportes 

levando este discurso para a sala de aula. Deste modo, vemos a TV com um forte poder de 

influenciar os telespectadores mais jovens para a prática de esportes, entretanto as 

modalidades esportivas se limitam àquelas escolhidas pela própria mídia. Se o professor não 

promover diálogo de forma crítica, os alunos tornam-se meros reprodutores e consumidores 

do espetáculo esportivo (RODRIGES e MONTEGNER, 2005). 
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O aluno ao ver seu ídolo desenvolve admiração e cria uma perspectiva de tentar 

alcançar o mesmo patamar. O chamado esporte-espetáculo é o desporto de alto rendimento 

(PRONI, 1998). Há uma espécie de relação desses esportes com os meios de comunicação 

que são considerados ferramentas de criação e propagação de mensagens imaginárias ao 

público, sendo forte fator de influenciar crianças e adolescentes (RODRIGES e 

MONTEGNER, 2005). 

Neste sentido, acreditamos que o professor de EF não pode ignorar a relação entre 

cultura corporal e mídia televisiva. Entendendo a EF como uma prática educativa, Soares 

(2009) cita que a forma como a mídia expõe o esporte, certamente provoca impacto sobre 

como pensamos e praticamos as modalidades esportivas, podendo gerar assim, o equívoco de 

considerar EF e esporte como sinônimos. 
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5. GINÁSTICA 

 

 

A Ginástica é uma atividade que existe há muito tempo com diversos intuitos 

como terapêuticos, força (militarismo), movimentos livres (funambulecas), sendo 

posteriormente vista como uma atividade que educa, adestra o corpo, com movimentos 

perfeitos (RAMOS, 2008). Oliveira e Nunomura (2012) citam que as mudanças ocorridas no 

percurso histórico da Ginástica fez com que esta manifestação adaptasse suas exigências, seus 

conteúdos, suas metodologias de ensino e as suas técnicas para atender às diferentes 

necessidades humanas, tais como: materiais, espirituais, econômicas, sociais, culturais, morais 

e afetivas. 

Na atualidade, a Ginástica abrange um universo bastante amplo e estabelece um 

conceito ímpar que restringiria seu entendimento. Para entendermos este universo podemos 

partir do seu conceito mais simples. De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa (2001 p.347), entende-se que a ginástica é: “Arte de fortificar, desenvolver e 

tornar flexível o corpo por meio de determinados exercícios físicos./Conjunto de exercícios 

apropriados para exercitar qualquer faculdade mental”. 

O coletivo de autores também nos traz um conceito sobre ginástica: 

“[...] podemos entender a ginástica como uma forma de exercitação onde, com ou 

sem uso de aparelhos, abre-se a possibilidade de atividades que provocam valiosas 

experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em 
particular, e do homem, em geral” (SOARES et al., 1993, p.77). 

 

Segundo Souza (1997) esta prática com o passar dos anos, está sendo direcionada 

para diversas finalidades, o que faz ampliar cada dia mais as possibilidades de sua utilização. 

Desta forma, para que seu entendimento seja facilitado, foram estabelecidos cinco grandes 

grupos a fim de apresentar os seus principais campos de atuação. 

Souza (1997) reuniu em cinco grupos os diferentes tipos de Ginástica, levando-se 

em consideração os seus diferentes campos de atuação, quais sejam:  

 Ginásticas de Condicionamento Físico (englobam todas as modalidades com o 

objetivo de aquisição ou manutenção da condição física do indivíduo normal ou não 

atleta);  

 Ginásticas de Competição (modalidades competitivas, práticas gímnicas que se 

tornaram ginásticas esportivas);  

 Ginásticas Fisioterápicas (utilizadas na prevenção ou tratamento de doenças);  



20 

 

 Ginásticas de Conscientização Corporal (reúnem as técnicas alternativas ou ginásticas 

suaves);  

 Ginásticas de Demonstração (baseiam-se na não competitividade e objetiva a interação 

e a integração sociais entre os participantes; é representada pela Ginástica Geral). 

Assim como Souza (1997) classifica os tipos de Ginástica, Toledo (1999) 

esquematiza de forma didática o universo compreendido pela Ginástica: 

 

FIGURA 5: O universo da Ginástica de Souza. Fonte: (SOUZA, 1997). 

 

Oliveira e Nunomura (2012) acreditam que a característica multifacetada da 

Ginástica faz com que suas diferentes manifestações e utilizações possibilitam sua expansão e 

apropriação na sociedade. 

Entretanto, embora considerada uma prática corporal presente na sociedade desde 

o início das civilizações, tendo seu percurso histórico muitas vezes confundido com a história 

da própria EF e com tantas possibilidades de utilização, a Ginástica não se destaca com tanta 

ênfase na cultura brasileira. 

No contexto escolar, Ayoub (2007) cita que a Ginástica praticamente não existe 

nas aulas de EF. Quando trabalhada, Cesário e Pereira (2006) revelam que esta se mantém 
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ligada à tendência esportiva, ou aparece como apêndice dos esportes, traduzida em aspectos 

utilitários. As autoras apontam que a Ginástica ainda não se estruturou no currículo escolar 

pautada numa organização e sistematização sequenciada de conhecimentos, com objetivos 

definidos. Nesse sentido, essa prática pode não ser entendida e compreendida por aqueles que 

a vivenciam no contexto escolar, como uma práxis que contribua para a formação autônoma 

do ser humano. Sua prática durante os anos escolares, na maioria das vezes, não permite aos 

seus participantes entenderem esse conhecimento.  

A literatura aponta indícios do surgimento da Ginástica na mídia brasileira por 

meio da vertente de condicionamento físico. Estudos de Martins et al. (2001) citam que um 

programa chamado “Hora da Ginástica” foi transmitido ininterruptamente entre os anos de 

1932 a 1983 por uma rádio, meio de comunicação mais poderoso da época.  

Na mídia televisiva, Andrade (2000, apud Martins et al., 2001) cita que em 1952 

um programa de Ginástica Rítmica era transmitido pela TV Tupi, passando posteriormente 

por mais duas emissoras com transmissão obrigatória devido a um decreto do governo que 

impunha ter uma atração educativa. 

Martins et al. (2001) defendem que o surgimento da Ginástica no rádio foi um 

grande marco, o qual contribuiu para uma propagação desta prática em todo território 

nacional, influenciando posteriormente a divulgação nas diversas mídias que possuímos hoje. 

Aliada a divulgação da Ginástica na mídia, principalmente em sua vertente de 

condicionamento físico, a beleza padronizada definida atualmente, circula pelo mundo 

atravessando culturas pela força das mídias, não com discurso de qualidade de vida e saúde. 

Como exemplo disso, podemos citar o que vemos nas academias, onde os praticantes estão 

com roupa da moda, tênis do momento, dando ênfase muito mais à estética do que aos 

benefícios relacionados à saúde que esta prática pode proporcionar se aplicada de forma 

adequada (MARTINS et al, 2001). 

Lopes (2009) cita o momento que a Ginástica esportivizada começou a ter 

destaque na TV brasileira. A autora aponta que graças às grandes conquistas de atletas 

brasileiros de Ginástica Artística em competições internacionais, esta modalidade esportiva, 

antes conhecida e praticada por poucos, passou a ser cada vez mais popular em nosso país e 

expressiva no contexto mundial. Lopes (2009) reconhece a contribuição da mídia televisiva 

para tal divulgação e aponta nos resultados de seu estudo dados que revelam a influência da 

exposição dos ginastas brasileiros transmitidas na TV como um fator motivacional para 

iniciar a prática da Ginástica Artística em atividades extracurriculares. 

https://www.google.com.br/search?newwindow=1&q=ininterruptamente&spell=1&sa=X&ei=MHgSUpreMufh4AOO4oCoBg&ved=0CC4QvwUoAA
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Acreditamos que o mesmo fenômeno pode ocorrer no contexto escolar. Uma vez 

divulgada na mídia, a Ginástica, independente do seu objetivo de atuação, poderia ser melhor 

reconhecida nas aulas de EF escolar, favorecendo a motivação dos alunos nas discussões 

acerca do tema e no processo ensino aprendizagem dos seus conteúdos. Além disso, os 

professores poderiam ter mais elementos para discutir assuntos que permeiam os diferentes 

campos de atuação da Ginástica, tais como estética, consumo, saúde, consciência corporal, 

performance esportiva, competitividade, entre outros.  
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6. METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental que de acordo com Gil 

(2007) é similar à pesquisa bibliográfica, tendo como diferença a fonte a qual será pesquisada. 

O autor cita que “[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa” (GIL, 2007 p.66).  

Dentro da pesquisa documental existem os documentos de primeira mão e o de 

segunda, a diferença está que os documentos de segunda mão já foram analisados e de 

primeira não. Temos como exemplo documentos de primeira mão, as reportagens de jornal, 

cartas, diários, fotografias, dentre outros e de segunda mão são relatórios, tabelas, etc (GIL, 

2007). 

Neste trabalho, optamos pela mídia televisiva como fonte de pesquisa devido a 

sua facilidade de posse e por ser um meio de comunicação de baixo custo e fácil acesso 

(CARVALHO, 2007). Segundo Gil (2007), documentos de massa são de grande importância 

para o pesquisador, proporcionando conhecer os variados aspectos da sociedade. O autor 

ainda ressalta que estas fontes de pesquisa são valiosas e possuem inúmeros problemas que 

podem ser pesquisados a partir desses dados. 

A escolha pela emissora Globo foi feita pelos resultados de pesquisas realizadas 

pelo SECOM em 2010 que comprovaram a predominância de telespectadores do canal. 

Utilizamos o site da emissora (globo.com) para verificarmos a programação diária 

do canal no sentido de identificar dentre os títulos dos programas quais poderiam ter como 

foco mensagens sobre a cultura corporal. 
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FIGURA 7: Programação diária da Rede Globo de televisão. Fonte: site globo.com 

 

Após análise dos títulos dos programas, percebemos que há somente um programa 

diário específico que apresente a palavra “esporte”, o qual identificamos como uma das 
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manifestações da cultura corporal. Sendo assim, o conteúdo do programa Globo Esporte 

apresentado para todos os estados do país, transmitido pela Rede Globo de Televisão na 

semana entre os dias 15 e 20 de Julho de 2013, foi selecionado como fonte de documentação e 

objeto de estudo para esta pesquisa. A semana foi escolhida de forma não intencional, 

respeitando apenas o calendário da pesquisa. 

 Também nos valemos de nosso papel de espectadoras da programação da Rede 

Globo, reafirmando tal programa nesta emissora como aquele que tem essencialmente 

informações sobre a cultura corporal. 

Para definir o método de coleta dos dados e garantir sua eficiência, foi 

desenvolvido um plano piloto no qual realizamos diferentes tentativas de gravação do 

programa Globo Esporte. Dentre todas elas, definimos como possibilidade mais eficaz a 

gravação feita com a câmera do celular modelo Galaxy 5 i5500 da marca Samsung, 

manuseada pela pesquisadora focada diretamente na tela da TV durante a transmissão do 

programa.  

Durante os dias 15 a 20 de Julho de 2013, no horário entre 12 horas e 45 minutos 

às 13 horas e 15 minutos, as imagens foram coletadas e armazenadas no cartão de memória do 

aparelho e, ao final dos seis dias, foram transferidos para o computador para posterior análise.  

Como técnica de análise de dados, utilizamos a observação simples e a tabulação 

simples de forma manual. Segundo Gil (2007, p.110) “A observação nada mais é que o uso 

dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano”. O autor 

fala que a observação possui uma vantagem se comparado às outras técnicas, a de que os 

acontecimentos são percebidos diretamente, sem intermediação. Essa técnica segundo o autor 

é estruturada em três tipos: a observação simples, a observação participante e a observação 

sistemática.  

No trabalho utilizamos como técnica de análise a observação simples que de 

acordo com Gil (2007) trata-se de uma observação feita pelo pesquisador de maneira 

espontânea dos fatos que ocorrem, possuindo interpretação e um mínimo de controle dos 

acontecimentos.  

No momento da gravação, o programa foi assistido pela pesquisadora realizando 

uma pré-análise, com objetivo de estabelecer um primeiro contato com o objeto a ser 

pesquisado e conhecer as mensagens nele contidas. Após o registro de todos os programas, foi 

realizada a análise das gravações seguida de tabulação dos dados. No momento da análise, 

buscou-se detectar nas reportagens informações que fizessem referência a determinadas 

manifestações da cultura corporal, para isso identificamos quais práticas corporais estavam 
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sendo reportadas, por exemplo: uma reportagem que tratasse do “Campeonato Brasileiro de 

futebol”, aborda a prática corporal Futebol, que se enquadra na manifestação da cultura 

corporal Esporte.  As manifestações foram tabuladas na ordem em que apareciam, sem se 

preocupar com a quantidade e/ou tempo despendidos para noticiar cada uma delas. Em 

seguida averiguou-se se havia reportagens que se ocupassem dos campos de atuação da 

Ginástica. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho buscou verificar a presença dos diferentes campos de atuação 

da Ginástica no programa Globo Esporte apresentado para todos os estados do país, 

transmitido pela Rede Globo de Televisão na semana entre os dias 15 e 20 de Julho de 2013. 

Inicialmente, apresentaremos os dados referentes aos tipos de manifestação da 

cultura corporal que foram transmitidas nas mensagens do programa na referida semana, de 

acordo com o quadro abaixo: 

QUADRO 1: As manifestações da cultura corporal transmitida na semana de 15 a 20 de Julho 2013. 

 
DIA DA SEMANA 

MANIFESTAÇÃO DA CULTURA CORPORAL 

APRESENTADA NAS MENSAGENS 

2ª Feira – 15/Julho 2013 Esportes 

3ª Feira – 16/Julho 2013 Esportes 

4ª Feira – 17/Julho 2013 Esportes 

5ª Feira – 18/Julho 2013 Esportes 

6ª Feira – 19/Julho 2013 Esportes 

Sábado – 20/Julho 2013 Esportes 

 

De acordo com os PCNs, Esporte se refere: 

“[...] às práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo, 

organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que regulamentam a 

atuação amadora e a profissional. Envolvem condições espaciais e de equipamentos 

sofisticados como campos, piscinas, bicicletas, pistas, ringues, ginásios, etc. A 

divulgação pela mídia favorece a sua apreciação por um diverso contingente de 

grupos sociais e culturais. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo de 

Futebol ou determinadas lutas de boxe profissional são vistos e discutidos por um 

grande número de apreciadores e torcedores” (BRASIL, 1998 p.37). 

A princípio, consideramos a prevalência do esporte como única manifestação da 

cultura corporal apresentada no programa durante uma semana como algo previsível, uma vez 

que a palavra se expressa de forma clara no título do programa. No entanto, temos que levar 

em consideração a possibilidade do público leigo considerar as diferentes práticas corporais 

denominada “esporte”, independente da presença do aspecto competitivo e de performance.  
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Além disso, corroboramos com a ideia de Gonçalves et al. (2012) de que este seria 

o único programa da emissora pesquisada que tem como característica principal a 

possibilidade de  apresentar  mensagens sobre a cultura corporal como um todo. 

No quadro a seguir, apresentamos quais tipos de esportes foram mencionados pelo 

programa na semana em questão:  

QUADRO 2: Os esportes apresentados pelo Globo Esporte na semana de 15 a 20 de Julho 2013. 

DIA DA SEMANA TIPO DO ESPORTE APRESENTADO 

2ª Feira – 15/Julho 2013 Futebol, Atletismo e Voleibol 

3ª Feira – 16/Julho 2013 Futebol e Atletismo 

4ª Feira – 17/Julho 2013 Futebol, Atletismo e Voleibol 

5ª Feira – 18/Julho 2013 Futebol, Atletismo e Automobilismo 

6ª Feira – 19/Julho 2013 Futebol, Atletismo e Voleibol 

Sábado – 20/Julho 2013 Futebol, Atletismo, Lutas, Automobilismo e Esportes Aquáticos 

 

Podemos perceber a total ausência da Ginástica entre as mensagens apresentadas 

durante uma semana de programação, mesmo que esta manifestação da cultura corporal tenha 

representatividade na vertente esportivizada. 

Souza (1997) denomina Ginástica de Competição aquelas que possuem como 

objetivo a competição. Para Oliveira e Nunomura (2012) tal vertente se envolve em eventos 

competitivos e, portanto seguem regras pré-estabelecidas intencionalmente, de forma que a 

caracterize como manifestação esportiva. 

Souza (1997) cita a estrutura organizacional da Ginástica de acordo com a 

Federação Internacional de Ginástica (FIG), órgão que tem como objetivo controlar, 

regulamentar, orientar, difundir e promover eventos da Ginástica, a qual foi fundada em 23 de 

Julho de 1881, na Bélgica, e atualmente sua sede é na Suíça com 121 países filiados. 

Na estrutura da FIG, são modalidades Ginásticas competitivas a Ginástica 

Artística feminina e masculina, a Ginástica Rítmica, a Ginástica Aeróbica Desportiva, a 

Ginástica de Trampolim e a Ginástica Para Todos, sendo esta última com caráter 

demonstrativo (SOUZA, 1997). 

De acordo com o site da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), todas as 

vertentes competitivas da Ginástica citadas pela FIG tem representação no Brasil, tendo como 

destaque a Ginástica Artística masculina que nos últimos Jogos Olímpicos obteve medalha de 

ouro no aparelho argolas. Embora não fosse objetivo da pesquisa, ao consultarmos o site da 

CBG, verificamos que vários eventos esportivos relacionados às Ginásticas competitivas vêm 



29 

 

acontecendo neste ano e, especificamente na semana em que o programa Globo Esporte foi 

analisado, identificamos a participação de vários atletas brasileiros em eventos importantes, 

como o Arthur Zanetti recebendo a medalha de ouro e a seleção brasileira de conjunto 

classificado para a final, ficando em 5º colocado na Universíade realizada em Kazan na 

Rússia, com a participação de 10.500 atletas universitários de 175 países, disputando 351 

conjuntos de medalhas em 27 modalidades esportivas. E ainda nesta mesma semana, a CBG 

definiu em São Paulo as atletas da Ginástica Artística que irão participar do Campeonato Sul-

americano.  

Sendo assim, consideramos que dentre os esportes apresentados por este programa 

durante a semana analisada, a Ginástica Competitiva poderia ter destaque pelo menos em 

relação à participação brasileira em eventos internacionais.  

A literatura também questiona a predominância de esportes específicos, afirmando 

que este posicionamento da mídia se faz pelo fato de que tais esportes, como o futebol, por 

exemplo, são fontes inesgotáveis de notícias e de lucro (DARIDO, 2001). 

Muitos estudiosos refletem sobre o impacto da programação apresentada que a 

mídia pode causar nas aulas de EF, pontuando as diversas consequências, tais como: 

preferências por determinadas práticas corporais, hábitos alimentares, uso de drogas, 

violência, obesidade, anorexia, entre outros (GOMIDE, 2007; CARVALHO, 2007; BETTI 

2001; DARIDO, 2001).  

Assim como as pesquisas da área, levantamos o questionamento sobre a 

possibilidade de haver relação entre o que é apresentado sobre a cultura corporal na mídia e o 

que é efetivamente trabalhado como conteúdo das aulas de EF escolar (DARIDO, 2001; 

BETTI 2001; GOMIDE, 2007). Nesta perspectiva, citamos os estudos de Ayoub (2007 p. 81) 

“A ginástica, como conteúdo de ensino, praticamente não existe mais na escola brasileira. 

Aula de Educação Física na escola tem sido sinônimo de aula de esporte. Mais ainda: 

sinônimo de jogar bola” e nos indagamos: seria esse fato uma consequência da ausência da 

ginástica na mídia televisava brasileira? 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

No presente trabalho constatamos que a mídia televisiva é considerada o meio de 

comunicação de maior abrangência no país. Dentre as emissoras de TV aberta, destacamos a 

Rede Globo que segundo pesquisas realizadas é o canal de televisão mais assistido no 

território nacional. Verificamos em sua programação diária apenas um programa que tem 

como característica apresentar as manifestações da cultura corporal, o Globo Esporte. No 

entanto, a pesquisa mostrou que neste programa prevaleceu o esporte em detrimento das 

demais manifestações. E dentre os esportes percebemos a total ausência da Ginástica, uma 

manifestação que também possui a vertente esportivizada.  

Tais constatações devem ser consideradas quando refletimos sobre o poder de 

influência que a mídia exerce nos telespectadores. A mídia televisiva cria, expõe e 

espetaculariza o que é mais rentável, ou seja, emite mensagens as quais são fontes 

inesgotáveis de notícias. Esse fato pode refletir em nosso cotidiano, nas nossas preferências, 

entre outras questões, o que podemos considerar uma influência midiática. Crianças e jovens 

que estão em idades escolares são mais suscetíveis a essas influências, de forma que nessa 

idade elas estão em processo de formação de personalidade e de opinião, não sabendo ainda 

entender e enxergar as consequências que essas ações podem acarretar.  

Nas aulas de EF essas influências podem ser ainda maiores, levando em 

consideração as manifestações da cultura corporal que são apresentados pela TV. Vários 

autores acreditam que os conteúdos abordados pelos professores de EF nas escolas com maior 

facilidade de serem trabalhados, são justamente os mesmos que estão na mídia televisiva 

atualmente, ou seja, o esporte. 

Mesmo dentre os esportes, a variedade apresentada pela TV não parece condizer 

com as inúmeras potencialidades esportivas que possuímos na sociedade brasileira. Nosso 

estudo constatou que na semana em que coletamos os dados, eventos importantes aconteciam 

no âmbito na Ginástica competitiva, e, no entanto, nada foi mencionado pelo programa 

analisado.  

Refletindo sobre o poder de influência que a mídia gera nas pessoas, a ausência da 

Ginástica nesse tipo de mídia pode levar ao público leigo a crer que nem a vertente 

competitiva dessa prática corporal existe no país. Desta forma, não só a divulgação da 

Ginástica está sendo negligenciada, mas também os esforços de atletas que poderiam angariar 
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recursos financeiros por meio de patrocinadores e serem reconhecidos como representantes 

brasileiros desta modalidade esportiva. 

Sendo assim, verificamos a relevância do presente estudo no sentindo de apontar a 

falha da TV brasileira em apresentar informações restritas acerca dos esportes, principalmente 

em relação a variedade de modalidades que possuem representação nacional, deixando por 

exemplo, a Ginástica à margem das mensagens transmitida pela mídia televisiva. Sugerimos 

também a necessidade de estudos que investiguem a real influência desse fator na Educação 

Física escolar. 
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